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  رکی خالید هه … !هنی شیان شکست ده مه ر له کهب

    
 و کردنی راسپارده ی ئاماده ی دۆسیه وه ر له به ریکی مه دار ودیپلۆماتکاری فاشیلی ئه تمه ر سیاسه بکه 

 یان پ پۆلیزاریۆلی  ی گه ک بو کشهند سال ی چه ماوه، ستۆ  ئه کانی گرفتی عراق بگرته پشنیاره
 تی یه تاوه ی نه وه وساندنه ری بن برکردنی چه سه  چاره  خۆی له یه م کشه ئه، سپاردبو

و  ک له یه سته بیکر خۆیو ده،  وه کۆلیه  ده بیابانی رۆژئاوا لی پۆلیساریۆ له گه
ون ریک ب  خه وه  پهیکی زۆر یه ماوه ست نیشانی کردبون  خۆی ده ی که دارانه تمه سیاسه
 بیکر  چونکه،  یه و ناوچه نجامک بۆ بن برکردنی توندو تیژی له  هیچ ئه نه ی بگه وه ب ئه

را ب  گه کانیدا ده ندیه مریکاو شکۆمه کانی ئه ندیه وه رژه دوای پاراستنی به  به میشه هه
کی بن  کار  به  درژه مو ماوه م هه وش به  له  بۆیه وه النه واکانی گه ره  مافه گودانه

  . ریکا مه  ئه وه رایه ستی خالی گه ده یشت و به ست گه به
ی  وه ل بالوبونه گه ر له شیان هه مجاره  ئه  بۆیه گرتوه رنه رسی وه ی پشتری ده که له  هه  بیکر له  که دیاره 

ی  وه تکردنه  ورهزایی  هاواری ناره وه ندیداره یوه کی په مو الیه هه کانی له کانی راسپارده  برگه ندک له هه
  لوسته هه  وه شیانهمو روی هه سه له،  رزبۆوه لی به م وهاملتۆنی هاوه کانی ئه و پشنیاره راسپارده
و  ه  میدیاکانی جیھانی دایه  زۆری لهکی دایه نگو سه  ده رمی کوردستان بو که تی هه ی حکومه که مژویه

مو چین   هه لی کوردستان به مو گه ی کوردستان ههرم ی هه که رمیه  فه یاندنه ش راگه وه ناوه له
  . نگو هاو سۆز بون ری هاوده سه  له وه کانیه وتوژه

نھا بۆ رازی کردنی   ته که  دیاره وه  هقی پی زه  زۆر به که کانی راسپارده ت ونادروسته قه  سه  برگه دیاره 
  ب گوێ دانه، مریکا ی ئهیند ندی وشکۆمه هو رژه پاراستنی به رای ره سه  دالنه له دلی شۆڤینیزم و داخ

رژن و باج   وداهاتوی خون ده م رۆژه  بۆ ئه ندین ساله ی چه  ماوه النی عراق که واکانی گه  ره داخوازیه
  ردان له توهست   ده ستوری عراق به کانی ده گهبر ستکاری کردنی میکانیزمی وه ی ده ئه ل گه له، ن ده ده

کانی  سکاری وگۆرینی برگه  ده  باس له لساوه ناوبراو ههمردرت ژ ر والتک ده کانی هه ندیه شکۆ مه
  ر نازان که  بکه دیاره، م بت کو ئه ستور راپۆرتکی دیپلۆماسکی وه ی ده وه کو ئه روه کات هه ستور ده ده
و  ب خۆشی سنوری خۆی بزان ئه  ده وایه که،  ر رازیه که داگیر بهوی خۆی  پناسهر  سه مریکا خۆی له ئه
  م رنماییانه  ئه کارهتماۆسکی دیبل  وکه وه ره  ده  له مریکا بوه ندین سال زمانحالی ئه ی چه وه کو ئه وه
  . بکات؟  عراق وکوردستانی پیاده نابی بت له دکرن تا جه وی پیاده رزه کام والتی سه له
 وا  یاندوه راگه)  القناه (نالی  بۆ که  کهریکی مه یاندنی ئه انی راگه که رچاوه  پی سه تا به وه رحال ئه هه به 

ی بیکر و هاملتۆن  م راسپاردانه ریکا ئه مه رۆکی ئه یاندنیدا جۆرج بۆش سه  دوا راگه  له ن که ده نیشانده
 جۆرج بۆش  نن که یه گه کان وا راده رچاوه سه،  وه کاته تیان ده شیان کردون ره  پشکه مه  رۆژی چوارشه که
لبژاردنی  ر هه  سه  بو کار بکاته وه نھا بۆئه بکات ته  راپۆرتکیان بۆ ئاماده ی راسپاردبو که یه م لیژنه ئه

ک بۆ کار پ   نهنجامدرا مسال ئه ری ئه مبه  مانگی نۆڤه  له که مریکا یی کۆنگرسی ئه ی نیوه وه نوکردنه
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  که رچاوه سه.  مه  کارکی سته قه م ده تی کار کردن به  جۆرج بۆش وتویه  گوایه  چونکه که هکردنی راپۆرت
  . بکرن ج دا بتوانرت جبه  ناسکه م سات وکاته  له م راسپاردانه  بکرت ئه دورزانی که ی زۆر به مه ئه
  و کۆنگرسی وه ره تی ده زاره وه ،مریکی نی ئه رس الیه  هه  جۆرج بۆش داوای له بۆ زیاتر زانیاری دیاره 

ی  فته  هه ی له وه ن بۆ ئه  بکه و راپۆرتک ئاماده که ریه ست هه به مان مه  بۆ هه که   کردوهنتاگۆن وپه
م  رخانبکرت هه ن ته هه  مریکاوه کانی ئه ر گۆرانکاریه  سه  وبریاردان له وه  بۆ توژینه که فته هه، داهاتو
  . ش بدرت که بریاره
  م راپۆرته ت به باره مریکا سه ی ئه وه ره زیری ده  کۆندۆلیزا رایس وه  ئاشکرای کرد که رچاوه مان سه  هه

، کان گونجاوبن ته وه ش بۆ ساالنی نه گونجاون ده مرۆ نه  بۆ ئه م راسپاردانه ل ئه  ده راسپاردراوه
  .  ر وهاملتۆنه یه بکه که کی تری شکسته یه ش نیشانه مه ئه
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